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1.  Niniejszy program DODATKOWEJ GWARANCJI jest 
prowadzony przez spółkę Nokian Tyres sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Domaniewska 
44, 02-672 Warszawa, Polska), wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
802806, NIP: 5213876026, REGON: 384324297, 
o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł; 
za pośrednictwem sprzedawców detalicznych 
uczestniczących w programie DODATKOWEJ 
GWARANCJI dotyczącym opon marki Nokian Tyres 
produkowanych przez Nokian Renkaat Oyj.

2.  DODATKOWA GWARANCJA ma zastosowanie 
wyłącznie do następujących modeli opon:   
1.1  Nokian Snowproof P 
1.2  Nokian Snowproof 
1.3  Nokian WR A4 
1.4  Nokian WR D4 
1.5  Nokian WR SUV4 
1.6  Nokian WR SUV3 
1.7  Nokian WR C3 
1.8  Nokian Snowproof C  
 (począwszy od 5/2021) 
1.9  Nokian Weatherproof 
1.10  Nokian Seasonproof 
1.11  Nokian Seasonproof SUV 
1.12  Nokian Seasonproof C  
 (począwszy od 5/2021) 
1.13  Nokian Weatherproof C 
1.14  Nokian Powerproof 

1.15  Nokian Wetproof 
1.16  Nokian Powerproof SUV 
1.17  Nokian Wetproof SUV 
1.18  Nokian iLine 
1.19  Nokian Rotiiva AT 
1.20  Nokian Rotiiva AT Plus 
1.21  Nokian cLine Van 
1.22  Nokian cLine Cargo 
 
zakupionych w okresie od 01. 01. 2021 r. do  
31. 12. 2021 r. w Polsce u dealera uczestniczącego w 
programie (dalej „Opony”).

3.  DODATKOWA GWARANCJA obejmuje przypadkowe 
uszkodzenia Opony – gdy prawidłowo użytkowana i 
poprawnie założona opona uległa przypadkowemu 
uszkodzeniu podczas jej normalnego użytkowania, 
klient otrzyma bezpłatnie nowy, odpowiadający 
uszkodzonej oponie produkt od dowolnego 
dealera Nokian Tyres uczestniczącego w programie 
DODATKOWEJ GWARANCJI. 

4.  Lista sprzedawców detalicznych uczestniczących 
w programie DODATKOWEJ GWARANCJI, tj. 
sprzedawców detalicznych, za pośrednictwem 
których można zrealizować uprawnienia z programu 
DODATKOWEJ GWARANCJI, jest dostępna na 
następującej stronie internetowej: www.nokiantyres.
pl/nasza-obietnica-twoje-zadowolenie (dalej 
„Dealer”).

PODSTAWOWE INFORMACJE:

PROGRAM DODATKOWEJ GWARANCJI  
– 2- LETNIA OCHRONA W RAZIE PRZYPADKOWEGO 
USZKODZENIA  

Unikatowa wiedza i doświadczenie Nokian Tyres wywodzące się ze Skandynawii gwarantują 
bezpieczeństwo i radość z podróży w każdych warunkach. Program DODATKOWEJ 
GWARANCJI to nieodpłatny benefit oferowany użytkownikom naszych opon, który pozwoli 
kontynuować podróżowanie pomimo zaskakujących sytuacji. 
W ramach programu DODATKOWEJ GWARANCJI klient otrzymuje bezpłatnie nową, 
odpowiadającą uszkodzonej oponę w przypadku, gdy oryginalna opona klienta ulegnie 
przypadkowemu uszkodzeniu.
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Warunki programu DODATKOWEJ GWARANCJI:

• Klient kupuje zestaw Opon składający się z co najmniej 
dwóch opon;

• Opona jest prawidłowo zamontowana na feldze, która 
spełnia normy E.T.R.T.O. (tj. specyfikacje o znaczeniu 
międzynarodowym wydane przez Europejską 
Organizację Techniczną ds. Opon i Felg); normy te są 
dostępne na stronie www.etrto.org lub normy STRO (tj. 
obowiązujące normy międzynarodowe dostosowane 
do szczególnych wymogów Nordic wydanych przez 
Skandynawską Organizację ds. Opon i Felg); normy 
dostępne są na stronie www.stronordic.com;

• Opona nie została przeciążona i została napompowana 
do ciśnienia zalecanego przez producenta;

• Opona była używana w normalnych warunkach. 
Sporty motorowe, użytkowanie w pojazdach 
służb ratowniczych lub jakiekolwiek inne podobne 
użytkowanie nie są objęte programem DODATKOWEJ 
GWARANCJI;

• Uprawnienia wynikające z programu DODATKOWEJ 
GWARANCJI należy zarejestrować na stronie  
głównej Nokian Tyres www.nokiantyres.pl/ 
nasza-obietnica-twoje-zadowolenie;

• Ważność uprawnień z programu DODATKOWEJ 
GWARANCJI należy udokumentować poprzez okazanie 
(a) oryginalnego paragonu lub faktury potwierdzającej 
zakup Opony w okresie od 01. 01. 2021 r. do 31. 12. 2021 
r.; oraz (b) oryginalnej Karty Kontroli Nokian Tyres.

Ograniczenia programu DODATKOWEJ GWARANCJI:

• Uprawnienia wynikające z programu DODATKOWEJ 
GWARANCJI dotyczą opon do głębokości bieżnika 
wynoszącej 4 (cztery) milimetry albo przez 2 (dwa) 
lata od daty zakupu Opony, w zależności od tego, co 
nastąpi wcześniej, i zachowują ważność wyłącznie 
odnośnie pojazdu, na którym Opony zostały 
zamontowane po raz pierwszy;

• Program DODATKOWA GWARANCJA jest ważny 
wyłącznie w kraju wydania;

• Program DODATKOWA GWARANCJA nie obejmuje 
aktów wandalizmu i kradzieży;

• Program DODATKOWA GWARANCJA nie obejmuje 
uszkodzenia felg lub jakichkolwiek innych szkód 
bezpośrednich lub pośrednich;

• Program DODATKOWA GWARANCJA nie obejmuje 
uszkodzeń Opony spowodowanych defektem pojazdu, 
nieprawidłowym użytkowaniem lub nieprawidłową 
naprawą Opon;

• Wybrana Opona zastępcza musi mieć ten sam rozmiar 
(lub przynajmniej na taki sam pojazd lub rozmiar felgi), 
jak opona, która uległa uszkodzeniu;

• Wybrana Opona zastępcza musi być dedykowana do 
stosowania w takim samym sezonie, co Opona, która 
uległa uszkodzeniu.

• Każdą zakupioną Oponę można wymienić tylko 1 
(raz) w okresie ważności programu DODATKOWEJ 
GWARANCJI.

WARUNKI I  OGRANICZENIA PROGRAMU 
DODATKOWEJ GWARANCJI:

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

• Klient dostarcza uszkodzoną Oponę do Dealera, 
który weryfikuje ważność uprawnień wynikającą z 
programu DODATKOWEJ GWARANCJI, sprawdzając (a) 
oryginalny paragon potwierdzający zakup Opony, (b) 
Kartę Kontroli Nokian Tyres klienta, oraz (c) spełnienie 
pozostałych warunków (ograniczeń) programu 
DODATKOWEJ GWARANCJI, w szczególności dokonuje 
pomiaru głębokości bieżnika Opony;

• Jeżeli warunki programu DODATKOWEJ GWARANCJI 
zostaną spełnione, Dealer przekaże nieodpłatnie 

nowy, odpowiadający uszkodzonemu, produkt Nokian 
w miejsce produktu, który uległ uszkodzeniu. Klient 
ponosi koszty montażu nowej opony;

• Dealer oraz klient wypełniają formularz Karty Kontroli 
Nokian Tyres. Klient zachowuje oryginał  
a Dealer kopię karty; 

• Dealer wykona czynności wymienione w niniejszym 
punkcie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 
w terminie 14 (czternastu) dni od daty dostarczenia 
uszkodzonej Opony do Dealera.

JAK KORZYSTAĆ Z PROGRAMU DODATKOWEJ GWARANCJI:

• Żadne z postanowień niniejszych warunków nie 
ogranicza ustawowych praw klienta. W celu uniknięcia 
jakichkolwiek wątpliwości, program DODATKOWEJ 
GWARANCJI nie obejmuje ani nie zmienia warunków 
udzielonych rękojmi lub gwarancji. 

• Nokian Tyres ma prawo angażować podwykonawców 
do świadczenia usług oraz ujawniać im informacje 
dotyczące klienta, pojazdu i Opon, które mogą być 
niezbędne do świadczenia usług.

• Program DODATKOWEJ GWARANCJI podlega prawu 
polskiemu.

• Do Nokian Tyres zastosowanie mają postanowienia 
RODO - www.nokiantyres.com.

• Do skorzystania z programu DODATKOWEJ 
GWARANCJI uprawnione są osoby pełnoletnie (tj. 
powyżej 18 lat), zamieszkałe na stałe w Polsce i 
posiadające obywatelstwo polskie. Z uczestnictwa 
w programie DODATKOWEJ GWARANCJI wyłączeni 
są wszyscy pracownicy Nokian Tyres, jak również 
członkowie ich najbliższej rodziny, ich spółki powiązane/
stowarzyszone i/lub partnerzy biznesowi, w tym 
agencje reklamowe współpracujące z Nokian Tyres.

12/2020 Zastrzegamy sobie prawo do zmian
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